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PARATHËNIE 

Studimi i Remitencave në Kosovë 2010 përfaqëson një përpjekje të vazhdueshme të Programit të Kombeve
të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) për të mbështetur Kosovën në avancimin e rritjes ekonomike dhe ag-
jendën e zhvillimit njerëzor në përputhje me perspektivën e saj Evropiane. 

Remitencat vazhdojnë të luajnë një rol të madh në ekonominë e Kosovës, duke kontribuar në rritjen
ekonomike dhe duke shërbyer si të ardhura shtesë të njerëzve në nevojë. Studimi është poashtu një përp-
jekje për të kuptuar më mirë rrjedhën, përdorimin, dhe ndikimin  e remitencave në jetesën e njerëzve dhe
efektin e tyre më të gjërë në ekonominë e Kosovës. Studimi plotëson vlerësimet e rregullta të rrjedhjes vje-
tore të remitencave të ofruara nga Banka Qendrore e Kosovës, dhe është përgatitur nëpërmjet
bashkëpunimit të UNDP-së dhe USAID-it, FMN-së, Bankës Qëndrore të Kosovës, Ministrisë  së Ekonomisë
dhe Financave, dhe Entit Statistikor të Kosovës. 

Ana e fortë e këtij hulumtimi qëndron në mostrën e gjërë në të cilën ai bazohet. Intervistat me 4,000 familje
kanë gjeneruar informata të pasura mbi një fenomen i cili tradicionalisht nuk është analizuar duke përdorur
metoda kualitative.  

Raporti tregon se remitencat janë një mekanizëm efektiv për zbutjen e varfërisë në Kosovë duke ngritur
veçanërisht nivelin e të ardhurave të familjeve të varfëra. Sipas rezultateve të hulumtimit, pjesëmarrja e re-
mitencave në BPv të vitit 2009 është 11 përqind. Afër 20 përqind e familjeve pranojnë remitenca, dhe në
mesin e familjeve pranuese të remitencave, rreth 40 përqind e të ardhurave mesatare mujore e tyre lidhet
drejtpërdrejt me kontributin e remitencave. Krahasimi i familjeve pranuese dhe jo pranuese të remitencave
tregon se familjet pranuese të remitencave raportojnë të ardhura mesatare mujore më  të ulëta, normë më
të lartë të papunësisë, si dhe arritjet më të ulëta në arsimim. Remitencat, megjithatë, shërbejnë për rritjen
e nivelit të ardhurave mujore të familjeve jo pranuese të remitencave, dhe i mundësojnë familjeve pranuese
të remitencave të shpenzojnë më shumë në kujdesin shëndetësor dhe arsimimin e tyre. 

Remitencat në Kosovë janë një element i rëndësishëm në luftimin e varfërisë. Sidoqoftë, studimi tregon se
ka ende potencial për rritjen e rolit të tyre në procesin e gjithëmbarëshëm zhvillimor.  gjetjet e raportit mbi
menyrën e përdorimit të remitencave dhe kanaleve të dërgimit të tyre kërkojnë vëmendje të shtuar.  Në
përgjithësi, të dhënat e raportit duhet të shërbejnë për promovimin e debatit në mes të qeverisë dhe au-
toriteteve publike, sektorit privat, dhe qytetarëve, mbi rolin e remitencave dhe strategjive inovative për rrit-
jen e ndikimit të remitencave në ekonominë e Kosovës. 

UNDP falënderon UBO Consulting për kryerjen e studimit, FMN-në për sigurimin e ekspertizës teknike dhe
USAID-in për kontributin e tyre substancial si dhe kontributin e tyre bujar financiar, dhe të gjithë të tjerët të
përfshirë në përfundimin e këtij raporti, jo më pak, stafin në Njësinë e Zhvillimit Ekonomik dhe të Politikave
të UNDP-së. 

Osnat Lubrani
Koordinatore për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara, dhe 
Përfaqësuese e Përhershme e UNDP
Pristinë, Kosovë  
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Rreth 400.000 Kosovarë rezultojnë se jetojnë jashtë vendit1. Kjo vjen si pasojë e tre valëve të mëdha të emi-
grimit: në fund të viteve 1960, në fillim të viteve 1990, dhe gjatë konfliktit të armatosur të viteve 1998 - 1999.
Pavarësisht një rimëkëmbjeje të moderuar ekonomike gjatë dekadës së fundit, Kosova ende përballet me
kushte të vështira ekonomike. Kjo situatë shoqërohet me një shkallë të  lartë papunësisë dhe nivelin të ulët
të prodhimit vendor krahasuar me vendet tjera  në Ballkanin Perendimor. Për këtë arsye, remitencat nga
jashtë kanë qenë një kontribues i madh për mirëqenien e familjeve Kosovare. 

Studimi i Remitencave në Kosovë është përpjekje për të kuptuar më mirë rrjedhën, përdorimin, si dhe efektet
e remitencave për Kosovën.  Kjo ka si qëllim paraqitjn e një shqyrtimi më të detajuar të rolit të tyre si një
burim të mbështetjes financiare për kosovarët. Studimi përdor të dhënat e mbledhura nga një anketë që
përfshin 4000 familjeve kosovare dhe siguron informacion për një gamë të gjerë karakteristikash të remi-
tencave. Kjo mostër përfaqësuese ka një diferencë të gabimit <.05 dhe ofron  një mënyrë efektive për nx-
jerrjen e konkluzioneve analitike me nivel besueshmërie prej 95 përqind në nivel të Kosovës.    

Sipas të dhënave të  anketës  rreth 20 përqind e familjeve Kosovare pranojnë remitenca, një shifër e cila
është më e lartë në zonat rurale se sa në zonat urbane, në mesin e shqiptarëve të Kosovës në krahasim me
komunitetet jo-shumicë, në mesin e kryefamiljarëve me nivel më të ulte të arsimimit dhe në mesin e grave
të kryefamiljare. 

Hulumtimi konstaton se papunësia është më e lartë në mesin e familjeve që pranojnë remitenca se sa në
mesin e familjeve që nuk pranojnë ato. Për më tepër, familjet kosovare që pranojnë  remitenca kanë të ard-
hura mujore prej 442 Euro dhe në kushte reale fitojnë më pak  (duke përjashtuar të ardhurat nga remitencat):
67,5 përqind e familjeve që pranojnë remitenca fitojnë më shumë se 200 Euro në muaj, krahasuar me 80,4
përqind  e familjeve që nuk pranojnë remitenca.

Të ardhurat nga remitencat kontribuojnë në rreth 40 përqind të totalit të ardhurave të përgjitshme mujore
të familjeve që pranojnë ato. Kur të ardhurat nga remitencat përfshihen si pjesë e të ardhurave mujore të
familjeve, studimi gjeti se familjet që pranojnë remitenca fitojnë, mesatarisht, më shumë se familjet që nuk
pranojnë ato. Në mënyrë të veçantë, familjet që pranojnë remitencat fitojnë, mesatarisht, 480 Euro në muaj,
nga të cilat 194 Euro janë nga remitencat. Në krahasim, familjet që nuk pranojnë remitenca fitojnë, mesa-
tarisht, 434 Euro në muaj.  

Një familje shpenzon mesatarisht mbi 410 Euro në muaj. Ka një ndryshim të rëndësishëm midis nivelit të
shpenzimeve të familjeve që pranojnë remitencat dhe familjeve që nuk pranojnë ato: familjet pranuese të
remitencave shpenzojnë, mesatarisht, 445 Euro në muaj, ndërsa familjet që nuk pranojnë remitenca shpen-
zojnë 377 Euro në muaj. 

1  Banka Botërore, Vlerësimi i Varfërisë në Kosovë, Volumi I: Përshpejtimi i zhvillimit gjithëpërfshirës për uljen e shkallës së gjerë të varfërisë  (3 Tetor 2007)
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Shumica e emigrantëve që dërgojnë remitenca në Kosovë jetojnë në vendet e Evropës Perëndimore,
veçanërisht në gjermani dhe Zvicër dhe mbi 95 përqind kanë një status ligjor në vendin ku ata banojnë.
Anketa tregoi se 16,3 përqind e familjeve në Kosovë kanë plane  për të migruar në të ardhmen e afërt, krye-
sisht në gjermani dhe Zvicër. Pjesa e familjeve me planet specifike për të migruar është më e lartë në mesin
e familjeve që pranojnë remitenca se sa në mesin e atyre që nuk i pranojnë ato. 

vlera totale e remitencave të pranuara në 2009 vlerësohet të jetë 442.7 milion Euro, prej të cilave 191.6
milion Euro janë pranuar në para të gatshme, 47.7 milion Euro janë pranuar në formë të mirave materialeve
(në formë të mallrave dhe shërbimeve), dhe pjesa e mbetur në formën e "shpenzimeve të emigrantëve" në
Kosovë. Në përputhje me këtë remitencat përbëjnë 11 përqind të BPv për vitin 2009.  Sipas anketës rreth
45 përqind e remitencave janë përdorur për konsum, ndërsa pjesa e mbetur janë përdorur kryesisht për
banim dhe investime në njerëz, dhe në një masë më të vogël për investime të biznesit. Familjet në përgjithësi
nuk presin shumë ndryshime në masën e dërgesave të pranuara për vitin 2010 anipse një pjesë e madhe
presin një ngritje të lehtë. 

Studimi gjithashtu ka analizuar ndikimin potencial të remitencave  në papunësi, qasjen në shërbime shën-
detësore dhe qasjen në arsimim.  Sipas të dhënave të raportit nuk ka ndonjë ndërlidhje  të theksuar ndërmjet
pranimit të remitencave  dhe  nivelit të rrogave.  Pra, pranimi i remitencave ka ndikim të vogël në gatish-
mërinë  e kryefamiljarëve për të punuar për paga të ulta. 

Anketa tregon se familjet që pranojnë remitenca shpenzojnë 22 përqind më tepër  në kujdes shëndetësor
dhe 7 përqind më shumë në arsimim. Familjet në përgjithësi nuk e kanë të lehtë të vizitohen te një mjek në
Kosovë, veçanërisht në zonat rurale.  Sipas të dhënave remitencat rrisin qasje n  e  kryefamiljareve femra në
shëndetësi.  Poashtu familjet në zonat rurale kanë me shumë veshtirsi për të mbuluar shpenzimet e shkol-
limit, mirëpo meshkujt kryefamiljarë që pranojnë remitenca e gjejnë më pak të vështirë për të mbuluar këto
shpenzime. 
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I. HYRJE 
Pavarësisht një rimëkëmbje të moderuar ekonomike gjatë dekadës së fundit, Kosova ende përballet me
kushte të vështira ekonomike dhe me një shkallë të lartë të papunësisë. Remitencat nga jashtë janë kon-
sideruar si një kontribues i madh për mirëqenien e familjeve kosovare anipse informacionet për karakteris-
tikat dhe ndikimin e tyre ishin shpesh të shkoqitura. 

Studimi i Remitencave në Kosovë është pjesë e një përpjekje për të kuptuar më mirë rrjedhën, përdorimin
dhe efektet e remitencave në Kosovë dhe perspektivat e zhvillimit të saj. Përveç kësaj, studimi përpiqet të
adresojë nevojën për një kornizë të integruar të analizës sasiore dhe cilësore me qëllim të paraqitjes së një
shqyrtimi më të detajuar të rolit të remitencave si një burim të mbështetjes financiare për kosovarët.

Një nga risitë kryesore të hulumtimit është përdorimi i të dhënave të mbledhura nga një anketë e projektuar
dhe e zhvilluar në mënyrë specifike për të adresuar nevojat informative të Studimit të Remitencave në
Kosovë. Katër mijë familje kosovare u intervistuan, duke dhënë informacione për një gamë të gjerë karak-
teristikash të remitencave. Një mostër e konsiderueshme e familjeve të intervistuara ka qenë e përzgjedhur
paraprakisht në mënyrë që të ulet gabimi në marrjen e mostrave dhe të ofrohet më shumë hapësirë për
një analizë të ndarë.

Përderisa Banka Qendrore e Kosovës siguron vlerësime të rregullta të rrjedhjes vjetore të remitencave, pak
nga to analizojnë aspekte të tjera vitale të remitencave si përcaktuesit, përdorimi apo efektet e tyre në kon-
tekstin socio-ekonomik. Për këtë arsye, ky studim i komisionuar nga UNDP-ja, FMN-ja dhe USAID-i së bashku
me Bankën Qendrore të Kosovës, Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe Entin Statistikor të Kosovës
pasuron bazën e  johurive mbi rolin e remitencave në Kosovë.

Studimi i Remitencave në Kosovë përqendrohet kryesisht në rrjedhat e tanishme, përdorimin, dhe efektet
socio-ekonomike të remitencave por edhe duke e siguruar një përmbledhje të migrimeve dhe dinamikës
socio-ekonomike që përcaktojnë modelet aktuale të remitencave.

Ky studim është i organizuar në pesë nën-tema, të paraqitura në seksione të veçanta. Pas prezantimit të
qëllimit dhe kontekstit të studimit në seksionin e parë, seksioni i dytë paraqet nën-temën në lidhje me karak-
teristikat kryesore të familjeve në Kosovë. Seksioni tre vazhdon me një prezantim me nën -temën migra-
cionit, duke dhënë një vështrim të përgjithshëm mbi karakteristikat e emigrantëve si dhe planeve të
anëtarëve tjerë të familjes për të emigruar në të ardhmen. Seksioni katër paraqet gjetjet mbi shumën e re-
mitencave të pranuara, mbi kanalet e pranimit dhe të përdorimit të remitencave. Seksioni i fundit paraqet
rezultatet e anketës mbi efektet e remitencave në një kontekst socio-ekonomik. 
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II. EMIGRIMI DHE KUSHTET 
SOCIO-EKONOMIKE NË KOSOVË 
Për shumë kosovarë kushtet e pafavorshme politike dhe ekonomike ishin nxitje per emigrim ne
vendet e tjera. Sasia e konsiderueshme e remitencave që dërgohen në Kosovë tregon që megjithëse
kanë kaluar më shumë se dy dekada, lidhjet mes emigrantëve dhe të afërmëve të tyre ende mbeten
të forta. 

Në kontekstin e konsolidimit të diasporës kosovare, një periudhë e rëndësishme e migracionit filloi
në fund të viteve 1960, kur shumë kosovarëve u është dhënë mundësia për të punuar legalisht në
vendet e Evropës Perëndimore si Zvicra apo gjermania. Meqë atë kohë nuk kërkoheshin punëtorë
me  kualifikime të larta, kjo periudhë e emigrimit  tërhoqi  kryesisht kosovarët që jetojnë në zonat ru-
rale. Ata në shumë raste kanë migruar në mënyrë individuale duke i lënë anëtarët e ngushtë të familjes
së tyre në Kosovë. 

Një valë tjetër e emigrimit ka filluar në fillim të viteve 1990, pas revokimit të statusit kushtetues të
Kosovës të 1974, dhe shpërbërjes së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Kjo periudhë
është shënuar kryesisht me rastet e migracionit  ilegal në Evropën Perëndimore, migracione këto të
motivuara nga arsyet politike dhe ekonomike. Përderisa gjatë viteve 1970 migracioni ka qenë më i
përhapur në mesin e kosovarëve që jetonin në zonat rurale, ky dallim nuk mund të bëhet për këtë
periudhë të dytë të emigrimit.

Edhe pse ka prova se emigrimi vazhdon edhe në ditët e sotme, periudha e fundit e rëndësishme e
migracionit ka ndodhur gjatë konfliktit të 1998-1999, një periudhë në të cilën shumë refugjatë koso-
varë janë vendosur në Evropën Perëndimore, Shtetet e Bashkuara  të Amerikes (SHBA) dhe vende të
tjera.  Megjithë faktin se një numër i konsiderueshëm i refugjatëve janë kthyer në Kosovë pas konfliktit
shumë prej tyre ende vazhdojnë të banojnë jashtë vendit.

Sipas studimeve te Bankës Botërore të vitit 2007, rreth 400.000 Kosovarë jetonin jashtë vendit. Dias-
pora kosovare gjatë gjithë këtyre tri periudhave të emigrimit ka siguruar një burim të rëndësishëm
të financave për ekonominë e Kosovës. Kjo ka qenë e rëndësishme veçanërisht për faktin se Kosova
ka nivelin më të ulët të prodhimit vendor dhe shkallën më të lartë të papunësisë nga të gjitha vendet
në Ballkan. 

Sipas hulumtimit të fundit mbi Fuqinë Punuese2, papunësia u ul për 2.1 përqind ( nga 47.1 në 2008
në 45 përqind) në vitin 2009. Shkalla e papunësisë gjithsesi mbetet e lartë. Përveç kësaj, pjesëmarrja
e ulët e grave dhe të rinjve ngrit shqetësimet në lidhje me izolimin e shumë Kosovarëve në moshë
pune për shkak të mangësive strukturore brenda tregut të punës.
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Kosova ka një ekonomi të vogël të hapur dhe të drejtuar kryesisht nga rritja e konsumit dhe investimeve të
mëdha publike. Sipas  Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), Bruto Prodhimi vendor (BPv)  për kokë banori
në vitin 2009 ishte 1,731 euro. Niveli i Bruto të Ardhurave Nacionale të Disponueshme (BAND) për kokë
banori gjatë periudhës së njejtë ishte 2,007 euro . Transferet neto (të cilat përfshijnë të ardhurat nga remi-
tencat dhe pensionet jashtë vendit) përbënin 11,8 përqind të BPv në vitin 2009. Një hyrje e konsiderueshme
e remitencave krahas një rrjedhe të vazhdueshme të ndihmave të huaja në formën e transfereve të qeverisë
ka kontribuar në masë të konsiderueshme në të ardhurat e  përgjithshme të disponueshme. Kjo reflektohet
edhe në dallimin në mes të BvP-së dhe BAND për kokë banori3.Për shkak të kapaciteteve të kufizuara prod-
huese, Kosova vazhdon të importojë sasi të konsiderueshme të mallrave dhe shërbimeve. Në vitin 2009,
vlera e mallrave të eksportuara ka mbuluar vetëm 8.5 përqind të vlerës së importit. Ekonomia e Kosovës
përballet me një deficit tregtar në vlerë prej 46 përqind të BPv-së saj. Në mungesë të  injeksioneve të jashtme
(të parave të gatshme të tilla si kursimet e huaja, remitencat dhe ndihma e huaj)  Kosova do të ishte e de-
tyruar të importojë mallra dhe shërbime vetëm në nivel sa ekonomia e saj e brendshme mund të përballojë.
Duke u nisur nga baza e ulët e eksporteve dhe të ardhurave relativisht të ulëta nga investimet, fluksi i remi-
tencave kontribuon në përmirësimin e bilancit të llogarisë rrjedhëse (të cilat, duke përjashtuar transferet e
qeverisë, arriti në 27 përqind të BPv në 2009). 

Ekonomia e Kosovës përballet me shumë pengesa strukturore të cilat kufizojnë kushtet aktuale socio-
ekonomike. Infrastruktura e rrënuar dhe investimet e ulëta kufizojnë aftësinë e Kosovës për të plotësuar
nevojat e saj në rritje për energji elektrike. Infrastruktura rrugore dhe infrastruktura e shkollave janë
gjithashtu të pazhvilluara. Privatizimi i ndërmarrjeve në pronësi shoqërore ende nuk është përfunduar, dhe
ka shumë vend për përmirësimin e shërbimeve publike të kujdesit shëndetësor dhe të sundimit të ligjit.
Under the conditions of low domestic production and high unemployment, financial assistance to Kosovan
families from abroad is of major importance to Kosovo’s development prospects because it alleviates the
difficulties Kosovo will face until it manages to achieve sufficient and sustainable economic growth.

Në kushtet e prodhimit vendor të ulët dhe papunësisë së lartë, ndihma financiare nga jashtë për familjet
kosovare është e një rëndësie të madhe për perspektivat e zhvillimit të Kosovës. Kjo lehtëson vështirësitë
me të cilat Kosova do të përballet deri sa ajo të arrin zhvillim të mjaftueshëm dhe qëndrueshmëri ekonomike.
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III. PROFILI I FAMILJEVE 
Studimi Remitencave në Kosovë fillimisht mblodhi të dhëna për karakteristikat e familjeve, si atyre që pra-
nojnë remitenca dhe atyre që nuk pranojnë ato. Ky seksion do të paraqesë gjetjet mbi profilin e familjeve
që kanë rezultuar nga të dhënat e mbledhura përmes hulumtimit mbi remitencat, të kryer vetëm për qël-
limin e këtij studimi.

3.1 Karakteristikat e Amvisërive 
Një total prej 4,000 familje janë intervistuar për këtë hulumtim mbi remitencat. Rreth16% e familjeve të in-
tervistuara ishin të kryesuara nga femrat. Mostra e familjeve të zgjedhura është shtresuar në mënyrë që të
përfaqësojë karakteristikat e vërteta të popullsisë së Kosovës. Kështu, duke marrë parasysh hartimin mostrës
si dhe numrin e bollshëm të familjeve të intervistuara, anketa mbi remitencat është e pajisur me besim të
mjaftueshëm për të nxjerr karakteristikat e përgjithshme të familjeve në Kosovë.

Studimi Remitencave në Kosovë gjeti se 19,6 përqind e familjeve Kosovare pranojnë remitenca (Tabela 1).
Pjesa e familjeve që pranojnë remitenca është më e lartë në mesin e familjeve që janë të kryesuara nga 
femrat .

Sipas studimit një familje Kosovare ka mesatarisht 5.25 anëtarë. Megjithatë, familjet të cilat pranojnë remi-
tenca kanë mesatarisht një anëtar më shumë. Pra familjet që pranojnë remitenca kanë mesatarisht 5.9 anë-
tarë për dallim nga 5.1 anëtarë tek familjet që nuk pranojnë remitenca. 
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Pjesa e familjeve që pranojnë remitenca është më e lartë në mesin e familjeve të vendosura në zonat rurale
se sa në mesin e familjeve në zonat urbane. Përveç kësaj, në rajonet e Pejës, gjilanit dhe Prizrenit, pjesa e
familjeve që pranojnë remitenca ka tendencë të jetë më e lartë se në rajonet e tjera (shih figurën 2). 

Pjesa e familjeve që pranojnë remitenca gjithashtu është gjetur të ndryshojë midis komuniteteve të
ndryshme etnike që jetojnë në Kosovë. Siç është paraqitur në figurën 3, është gjetur se në mesin e familjeve
të komunitetit shqiptar, pjesa e familjeve që pranojnë remitencat është më e lartë.

Sipas të dhënave të studimit, niveli i arsimimit të krerëve të familjeve të atyre që pranojnë remitenca
ndryshon nga pjesa tjetër.  Kështu, krerët e familjeve që nuk pranojnë remitenca kanë, mesatarisht, të për-
funduar një vit më shumë të arsimimit.
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3.2  Punësimi i Familjes, të Ardhurat dhe Shpenzimet 

Në përputhje me kërkesat e këtij studimi, hulumtimi i remitencave ka kërkuar nga kryefamiljarët e intervis-
tuar që të raportojnë mbi statusin e punësimit të secilit prej anëtarëve të tyre të familjes, për shumën e të
ardhurave të fituara në familjet e tyre, dhe mbi shpenzimet e përgjithshme të familjes. Përveç kësaj, nga
kryefamiljarët u kërkua të japin më shumë informacion mbi shpërndarjen e shpenzimeve e tyre sipas des-
tinimit të shpenzimeve. 

Hulumtimi gjeti se ka dallime në mes të familjeve që pranojnë remitenca dhe atyre që nuk pranojnë ato në
lidhje me të tre kategoritë e informacionit të raportuar.

Mesatarisht, papunësia është më e lartë në mesin e familjeve që pranojnë remitenca se sa në mesin e famil-
jeve që nuk pranojnë remitenca. Pra familjet që nuk pranojnë remitenca kanë tendencë të kenë më pak
anëtarë të papunë në familje (Figura 4). 

Sipas raportit, të ardhurat mesatare mujore të një familje në Kosovë janë 442 Euro.  Poashtu, në kushte reale
familjet që raportojnë se pranojnë remitenca fitojnë më pak të holla gjatë muajit.  Rreth 67.5 përqind e
familjeve pranuese të remitencave fitojnë më shumë se 200 Euro krahasuar me 80.4 përqind të familjeve
që nuk pranojnë remitenca.  
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Shuma mesatare që një familje shpenzon gjatë muajit është  410 Euro.  Studimi nxjerr në pah ndryshime
interesante tek shpenzimet e familjeve që pranojnë remitenca.  Këto familje shpenzojnë, mesatarisht, 445
Euro në muaj krahasuar me 377 Euro në muaj tek familjet që nuk pranojnë remitenca.  Dallimet kryesore
tek modelet e shpenzimit tek  këto kategori janë tek ushqimi dhe banimi. Familjet që pranojnë remitenca
mesatarisht shpenzojnë 4 përqind më shumë për ushqim se familjet jo-pranuese. Në të njëjtën kohë, familjet
pranuese të remitencave shpenzojnë 6 përqind më pak për banim se sa familjet jo-pranuese (Figura 6). . 
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Sipas këtij studimi rreth 19.6 përqind e familjeve kosovare pranojnë remitenca.  Familjet që pranojnë re
mitenca kanë mesatarisht një anëtar më shumë në familje. Tendenca për të pranuar remitenca është 
sidomos e lartë tek familjet që jetojnë në zonat rurale dhe ato që drejtohen nga gratë.  Përqindja e famil
jeve që pranojnë remitenca është më e lartë në rajonet e Pejes, Gjilanit dhe Prizrenit. Analizimi i të dhënave
sipas shtresimit etnik vën në pah se familjet që pranojnë remitenca janë më të larta në mesin e komu
nitetit shqiptar.  Ka një ndërlidhshmëri të drejtëpërdrejtë ndërmjet marrjes së remitencave dhe të qenurit
i pa-punë. Sipas studimit familjet pranuese të remitencave shpenzojnë më shumë krahasuar me pjesën
që nuk pranon ato. 
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IV. MIGRIMI 
Në kapitujt paraprak prezentum karakteristikat e përgjithshme të familjeve në Kosovë me fokus të veçantë
tek dallimet ndërmjet familjeve që pranojnë remitenca dhe atyre që nuk pranojnë ato.  Në këtë seksion
paraqiten karakteristikat e emigrantëve – pra atyre që sigurojnë mbështetjen financiare për këto familje
kosovare. Ky  seksion poashtu paraqet një përmbledhje të planeve për migrim tek familjet kosovare në për-
pjekje për  të kuptuar dinamiken e ardhshme të levizjeve të popullësisë jashtë vendit dhe rrjedhave të re-
mitencave në Kosovë. 

4.1 Emigranti

Sipas këtij studimi, emigranti në  në shumicën e rasteve është në një lidhje të ngushtë gjaku me kryefamil-
jarin.    Tek 42 përqind e rasteve të familjeve që pranojnë remitenca dërguesi ishte vëlla i kryefamiljarit  kra-
hasuar me 40 përqind të rasteve  kur dërguesi ishte fëmiu apo prindi i kryefamiljarit.  Rreth 20 përqind nga
numri i përgjithëshëm i dërguesve ishin femra. 

Në anën tjetër, arsyet kryesore që kishin motivuar emigrimin  tek shumica e rasteve ishin të natyrës politike
ose ekonomike ( Figura 7).  Shumica syresh vazhdojnë të jetojnë në vendet e Evropës Perëndimore – pra
aty ku kishin emigruar më herët.  Nga të dhënat e hulumtimit del që lëvizjet kryesore drejt këtyre vendeve
kanë ndodhur ndërmjet viteve 1990-1999 (Figura 8).
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Statusi juridik dhe statusi i punësimit të emigrantëve ishin gjithashtu me interes për këtë studim. Mbi 95
përqind emigrantëve që dërgojnë remitenca kanë një status të rregulluar ligjor në vendin në të cilin ata
banojnë.  Nga ky numër, 47 përqind e tyre kanë shtetësinë e vendit  të banimit, 27.7 përqind kanë statusin
e banorit të përhershëm dhe pjesa tjetër prej 21.6 përqind banojnë me leje qëndrimi.
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Shumica e emigrantëve raportuan se statusi i tyre i punësimit ështe një nga :  janë të punësuar të përher-
shëm, të punësuar në sektorin publik, të ketë gjetur mundësi vetë-punësimi ose të jenë vetë punëdhënës
(në rreth 89 përqind).  Pjesa tjetër kanë gjetur mundësi punësimi me gjysëm normë apo kanë mbetur jashtë
tregut të punës  (Figura 9). 
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4.2  Planet e Familjeve për Emigrim
Sipas rezultateve të studimit të remitencave në Kosovë, 16.3 përqind e familjeve në Kosovë kanë plane speci-
fike për të emigruar në të ardhmen e afërt. Dy zgjedhjet më të preferuara për cakun e dëshiruar të vendit të
emigrimit përkojnë me të dy vendet në të cilat pjesa më e madhe e emigrantëve tashmë banojnë - pra gjer-
mania dhe Zvicra (Figura 10). Një pjesë e konsiderueshme e familjeve planifikojnë të emigrojnë në Shtetet
e Bashkuara. 
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Familjet që pranojnë remitenca kanë tendencë më të lartë të planeve për emigrim (Figura 11). 

Rreth 42 përqind e kryefamiljarëve, si tek ata që pranojnë remitenca si tek ata që nuk pranojnë remitenca,
thanë se ata nuk e dinë për çfarë niveli të dëshiruar të pagës ata do të ishin të gatshëm për të migruar.
Dikund rreth 30 përqind e kryefamiljarëve pranues të remitencave janë të gatshëm të emigrojnë për një
pagë mujore prej 2,000 Euro ose më pak krahasuar me 25 përqind tek kategoritë që nuk pranojnë remitenca.
Anipse ndryshimet janë të vogla, kryefamiljarët që nuk pranojnë remitenca kërkojnë një pagë më të lartë
për të emigruar. 
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Si përfundim mund të ceket se emigrantët që dërgojnë remitenca në të shumten e rasteve janë të afërm
të ngushtë të kryefamiljarëve të intervistuar dhe mbi 95 përqind syresh kanë një status ligjor të rregulluar
në vendin e banimit. Motivet kryesore që shtyen ata të emigrojnë ishin kryesisht politike ose ekonomike.
Të dhënat e anketës tregojnë se shumica e dërguesve të remitencave jetojnë në Evropen Perendimore.  
Rreth 16.3 % e familjeve të intervistuara planifikojnë të emigrojnë në të ardhmen.  Kjo tendecë është më
e lartë tek familjet që pranojnë remitenca.  Gjithashtu, është vënë re se kryefamiljarët e familjeve që nuk
pranojnë remitenca dëshirojnë një pagë më të lartë për të migruar sesa kryefamiljarët e familjeve që pra
nojnë remitencat. 
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V. REMITENCAT 
Kjo pjesë e studimit përmbledh të dhënat e masës së remitencave të pranuara, mënyrat e përdorimit të tyre
dhe opinionet dhe parashikimet e rrjedhave të remitencave për vitin 2010. Raporti përdor si të dhënat e
anketimit ashtu edhe ato të Entit Statistikor në përpjekje për të vlerësuar sasinë totale të remitencave. 

Shuma e përgjithshme e remitencave të pranuara në vitin  2009 vlerësohet të jetë 422.7 milion Euro. Nga
kjo  shumë e përgjithshme, 191.6 milion Euro (45.2 përqind) ishin para të gatshme, 47.7 milion Euro (11.3
përqind) në formë të të mirave materiale , dhe 183.4 milion Euro (43.4 përqind) ishin në formë të  "shpenz-
imeve të emigrantëve" gjatë vizitave në Kosovë. 

5.1 Kanalet e Remitencave 
Sipas të dhënave të mbledhura gjatë anketimit 42 përqind e dërgesave në të holla gjatë vitit 2009 ishin
pranuar nëpërmjet kanaleve institucionale, të tilla si bankat apo agjencitë e transferimit të parave, ndërsa
pjesa tjetër  (58 perqind)  duke shfrytëzuar kanalet jo-formale ( direkt nga emigranti dërgues ose ndonjë
mik i familjes ). 

Tek kanalet jo-formale dominon forma e dorëzimit personal të të hollave nga emigrantët.  Agjencitë e trans-
ferimit të parave (ATP) janë kanalet kryesore të pranimit të të hollave nga kategoria e dërgesave nëpërmjet
kanaleve formale. 

Për një prezantim më të hollësishëm të shpeshtësisë së përdorimit, në vend të shumës së parave dhe të ak-
sioneve të vlerës së përgjithshme, për secilin nga kanalet e paraqitura në tabelën e mësipërme, ju lutem
shihni Shtojcën II të këtij studimi.
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5.2 Shfrytëzimi i Remitencave

Bazuar në të dhënat e hulumtimit mbi 45 përqind e remitencave totale të pranuara në para të gatshme janë
përdorur për konsum, 11.4 përqind janë përdorur për investime biznesore ndërsa pjesa tjetër prej 12.2
përqind përdoren për investime në banim.  Nga këto të dhëna shihet që shumica e ndihmës së pranuar në
formë të parave të gatshme shkon në funksion të financimit të nevojave të menjëhershme të konsumit
familjar (Figura 13). 
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5.3 Parashikimet per rrjedhat e remitencave në vitin
2010

Të dhënat e mbledhura treguan se familjet presin të pranojnë remitenca në një nivel më të lartë në vitin
2010 krahasuar me vitin 2009 (Figura 14).

Ndërsa 54% e familjeve presin të pranojnë të njëjtën sasi të remitencave në 2010, si në 2009, pjesa e famil-
jeve në pritje për të marrë më shumë ndihmë nga jashtë në 2010 është më e lartë se pjesa e familjeve që
pret të marrë më pak. Prandaj mund të kuptohet se opinioni i përgjithshëm për nivelin e remitencave është
se ato do të jenë pak më të larta në 2010.

Shuma totale e remitencave të marra në 2009 vlerësohet të jetë 442.7 milion Euro, prej të cilave 191.6 
milion Euro janë pranuar në para të gatshme, 47.7 milion Euro janë pranuar në natyrë, dhe të mbeturat
janë marrë në formën e "shpenzimeve të emigrantëve" në Kosovë. 42 përqind e remitencave janë pranuar
nëpërmjet kanaleve zyrtare, ndërsa 58 përqind janë dorëzuar jozyrtarisht, të tilla si personalisht nga mi
gruesit ose nga ndonjë mik. Studimi gjeti se rreth 45 përqind e remitencave janë përdorur për konsum, 
ndërsa pjesa e mbetur janë përdorur më shumë për banim dhe investime në njerëz, dhe më pak për in
vestime të biznesit. Së fundi, familjet presin një rritje margjinale në shumën e remitencave që ato do të 
pranojnë në 2010. 
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VI. EFEKTET E REMITENCAVE 
Vlerësimi i efekteve të remitencave në një kontekst socio-ekonomik është një nga objektivat më të rëndë-
sishme të këtij hulumtimi. Prandaj, ky seksion paraqet rezultatet që tregojnë ndikimin e remitencave në të
ardhurat familjare, statusin e punësimit, qasjen në kujdesin shëndetësor dhe qasjen në arsimim. Për më
tepër, efektet e remitencave do të studiohen jo vetëm nëpërmjet krahasimit në mes të familjeve që pranojnë
remitenca dhe familjeve që nuk pranojnë remitenca, por edhe nga një ndarje e mëtejshme e të dhënave
dhe krahasimin e karakteristikave të kryefamiljarëve të familjeve të tilla si gjinia e tyre dhe vendbanimi, së
bashku me praninë e ndihmës së remitencave në familjet e tyre. 

6.1 Ndikimi i Remitencave në të Ardhurat Familjare

Sic qe prezentuar më herët në raport, të ardhurat mesatare mujore për të gjitha familjet në Kosovë ishin
442 Euro.  Qëllimi i karahasimit të të ardhurave tek familjet që pranojnë dhe nuk pranojnë ishte që të vihet
në pah niveli i të ardhurave në mungesë të remitencave.  Studimi poashtu nxjerr në pah se amvisëritë që
pranojnë remitenca shpenzojnë më tëpër.  Kur të hyrat nga remitencat i shtohen të ardhurave të
përgjithshme mujore të një amvisërie del që pranuesit e remitencave shpenzojnë më tëpër gjatë muajit.
Me fjalë tjera, amvisëritë që pranojnë remitenca fitojnë 480 euro për muaj dhe 194 Euro nga to janë të hyra
nga remitencat. Amvisëritë tjera fitojnë mesatarisht 434 Euro për muaj.  Ngo kjo mund të konkludohet se
rreth 40 përqind të të hyrave të familjeve të kategorisë së parë janë të hyra nga remitencat.  

6.2  Ndikimi i Remitencave ne Punësim 

Anetarët e familjeve që pranojnë remitencat kanë më shumë gjasa të jenë të papunë sesa anëtarët e famil-
jeve që nuk pranojnë remitencat. Për të kuptuar më mirë efektet e remitencave për statusin e punësimit të
anëtarëve të familjes, hulumtimi mbi remitencat ka kërkuar nga të gjithë kryefamiljarët e intervistuar të cilët
janë të  papunë për të raportuar pagën e tyre rezervë, përkatësisht pagën minimale mujore për të cilën ata
do të pranojnë të punojnë. Sipas studimit, 11 përëind e amvisërive të papuna do të pranonin të punonin
për një pagë mujore më të vogël 151 Euro për muaj. Ndërsa vetëm 10% kërkojnë paga prej  301 euro ose
më shumë për të punuar (Figura 15). 
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Kur kryefamiljarët e amvisërive të papuna kategorizohet sipas ndihmes së remitencave, studimi konstaton
se përqindja e kryefamiljareve të amvisërive që do të pranonin të punonin për më pak se 150 Euro është
më e lartë tëk amvisëritë që nuk pranojnë remitenca. Megjithatë, brenda rangut prej 151-300 euro, pjesa e
kryefamiljarëve të papunë të cilët janë të gatshëm të pranojnë një shpërblim në këtë rang është më e lartë
në mesin e familjeve që pranojnë remitanca sesa në mesin e familjeve që nuk pranojnë remitanca. Përveç
kësaj, pjesa e kryefamiljarëve të papunë që nuk e dinë për cilën pagë minimale do të ishin të gatshëm për
të punuar është më e lartë në mesin e familjeve që nuk pranojnë remitancat (Figura 16).
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Sipas studimit nuk kemi ndonjë ndërlidhshmëri të theksuar ndërmjet të pranuarit të remitencave dhe gatish-
mërise së të papunëve për të punuar për pagesa më të ulta.  Me saktësisht, të papunët që pranojnë remi-
tenca nuk kërkuan paga më të larta për të punuar krahasuar me pjesën tjetër.  Megjithatë, kryefamiljarët
pranues të remitencave kanë shkollim më të ulët krahasuar me pjesen tjetër dhe ka gjasa më të mëdha të
jenë nga zonat rurale. Ky mund të jetë një faktor që mbulon efektin potencial të remitencave në gatish-
mërinë për të punuar për paga më të ulta.

6.3 Ndikimi i Remitencave në Shërbimet e Kujdesit 
Shëndetësor 

Ky studim tregoi se familjet që pranojnë remitencat shpenzojnë mesatarisht 22 perqind  më shumë për ku-
jdesin shëndetësor.  Pra, familjet që pranojnë remitenca shpenzojnë mesatarisht 35 Euro në muaj krahasuar
me vetëm 28 perqind sa shpenzojnë ato familje që nuk pranojnë remitenca.  Për të vlerësuar ndikimin po-
tencial të remitencave në qasjen në shërbimin shëndetësor, amvisëritë ishin pyetur të vlerësojnë vështirësitë
e mbulimit të shpenzimeve të vizitës mjekëore (Tabela 2). Sipas studimit amvisëritë që e shohin si të vështirë
të vizitohen tek mjeku është dukshëm më e lartë se se e atyre amvisërive që e shohin këtë si ‘të lehtë’ ose
‘mjaft të lehtë’ .  Rrjedhimisht, amvisëritë në Kosovë e kanë të vështirë të vizitohen tek mjeku.  Të dhënat e
njejta flasin se amvisëritë e zonave rurale – si ato që pranojnë dhe si ato që nuk pranojnë remitenca – e kanë
më të vështirë të realizojnë një vizitë të tillë (Tabela 3). 

Kur vështirësitë e qasjes në shërbime shëndetësore janë analizuar mbi bazen e kategorive gjinore, del që
51 përqind e të anketuarave femra e kanë klasifikuar mbulimin e shpënzimeve të vizitës mjekësore si ‘shumë
të vështirë’ ose ‘mjaft të vështirë’ krahasuar me vetëm 36 përqind të të intervistuarve meshkuj e që dhanë
përgjigje të njejta.  Nga kjo mund të konkludohet se kryefamiljarët e amvisërive të gjinisë femërore e shohin
qasjen në shërbime shëndetësore si më të vështire. 
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Të njejtat të dhëna pastaj janë kategorizuar mbi bazen e amvisërive që pranojnë remitenca dhe atyre që
nuk pranojnë për të analizuar ndikimin potencial të remitencave në lehtësimin e qasjes në shërbime shën-
detësore. Femrat kryefamiljare të familjeve që pranojnë remitenca e gjejnë më të lehtë për të mbuluar sh-
penzimet e vizitës mjekësore se femrat kryefamiljare të familjeve që nuk pranojnë remitenca. Pjesa e grave
kryefamiljare që e gjejnë të vështirë të mbulojnë shpenzimet e vizitës te mjeku është 9 përqind më e ulët
në mesin e familjeve që pranojnë remitencat se në mesin e atyre familjeve që nuk pranojnë remitencat. Pra-
nimi i remitencave nuk ka ndonjë efekt të rëndësishëm në vështirësinë e mbulimit të shpenzimeve të vizitës
te mjeku tek kryefamiljarët meshkuj.  Pra, sipas studimit remitencat ndikojnë në lehtësimin e vështirësive
të qasjes mjekësore vetëm tek kryefamiljaret femra dhe kjo me një tendencë të shtuar tek amvisëritë e kat-
egorisë së njejtë në zonat rurale. Në zonat urbane nuk ka dallime gjinore bazuar në vështirësinë e raportuar
për të mbuluar shpenzimet e vizitës te mjeku në lidhje me mbështetjen financiare nga jashtë (remitencat).

Kryefamiljarët u pyetën edhe për të klasifikuar vështirësinë e mbulimit të shpenzimeve të blerjes së barnave.
Ashtu si me vizitat te mjeku, familjet në zonat rurale e kanë më të vështirë të mbulojnë shpenzimet e blerjes
së barnave se sa familjet në zonat urbane, dhe në përgjithësi, femrat kryefamiljare e gjejnë më të vështirë
për të mbuluar këtë shpenzim se meshkujt kryefamiljar (Tabela 4).Pjesa e femrave kryefamiljare të cilat klasi-
fikuan vështirësinë e mbulimit të shpenzimeve të blerjes së barnave si "shumë të vështirë" ose "e vështirë"
është më e ulët në mesin e familjeve që pranojnë remitencat se në mesin e familjeve që nuk pranojnë re-
mitencat. Kështu, femrat kryefamiljare të familjeve që pranojnë remitenca e gjejnë më të lehtë për të mbu-
luar shpenzimet e blerjes së barnave se femrat kryefamiljare të familjeve që nuk pranojnë remitenca.

Tek meshkujt kryefamiljarë, prania e remitencave nuk përkon me vështirësitë e raportuara të blerjes së bar-
nave në të njëjtën mënyrë si në mesin e femrave kryefamiljare. Mesatarisht, përqindja e meshkujve krye-
familjarë që e gjejnë të vështirë për të mbuluar shpenzimet për blerjen e barnave është 5 përqind më e
lartë ndër kryefamiljarët e familjeve që pranojnë remitenca . Kështu, prania e remitencave nuk luan një rol
të rëndësishëm në ofrimin e një qasje më të lehtë në barna për meshkujt kryefamiljarë, ndërsa e kundërta
është e vërtetë për femrat kryefamiljare. Në zonat rurale, femrat kryefamiljare të familjeve që pranojnë re-
mitenca e gjejnë më të lehtë për të mbuluar shpenzimet e blerjes së barnave. Kjo është e kundërt për
meshkujt kryefamiljarë: ata që pranojnë remitenca e kanë më të vështirë të mbulojnë shpenzimet e blerjes
së barnave se sa ata që nuk pranojnë remitenca. Në zonat urbane, nuk ka asnjë ndryshim në vështirësinë e
mbulimit të shpenzimeve të blerjes së barnave në mes të femrave kryefamiljare të familjeve pranuese të
remitencave dhe atyre jo pranuese të remitencave.

Megjithatë, meshkujt kryefamiljarë që pranojnë remitenca e gjejnë më të vështirë për të mbuluar këto sh-
penzime se sa meshkujt kryefamiljarë të familjeve që nuk pranojnë remitencat.  

Si përfundim, remitencat duke se kanë efekt në lehtësimin dhe rritjen e mundësive të kryefamiljareve femra
në sistemin shendetësor, posaqërisht atyre të zonave rurale. 
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6.4  Ndikimi i Remitencave ne Qasjen në Arsim

Për të vlerësuar efektet e remitencave për qasje në arsim, hulumtimi i remitencave ka kërkuar nga krye-
familjarët të klasifikojnë vështirësinë e mbulimit të shpenzimeve të udhëtimit në objektet arsimore,
vështirësinë për të mbuluar shpenzimet e blerjes së librave, dhe vështirësinë e mbulimit të shpenzimeve të
vitit shkollor. Përveç kësaj, hulumtimi ka kërkuar nga kryefamiljarët të përcaktojnë sasinë e shpenzimeve të
tyre për arsimin.Sipas hulumtimit, familjet që pranojnë remitencat shpenzojnë mesatarisht 7 përqind më
shumë në arsimim se sa familjet që nuk pranojnë remitencat.  Pra familjet që pranojnë remitenca shpenzo-
jnë, mesatarisht, 67 Euro në muaj krahasuar me 62 Euro sa shpenzojnë amvisëritë tjera. 

Sipas të dhënave të studimit mesatarisht 20 përqind e amvisërive e klasifikojnë vështirësinë për të mbuluar
shpenzimet e udhëtimit në objektet arsimore si mesatare (Tabela 5). Për më tepër, pjesa e kryefamiljarëve
të familjeve që e gjejnë mjaft të lehtë ose shumë të lehtë për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit në objektet
arsimore është më e lartë se sa ata që e gjejnë këtë si shumë të vështirë ose deri diku të vështirë.Në
përgjithësi, familjet në zonat rurale e gjejnë më të vështirë për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit në ob-
jektet arsimore se sa familjet në zonat urbane.

Në zonat rurale, meshkuj dhe femra kryefamiljarë të amvisërive që pranojnë remitenca e gjejnë më pak të
vështirë për të mbuluar këto shpenzime. Në zonat urbane, prezenca e ndihmës në remitenca nuk bën
ndonjë ndryshim në vështirësinë për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit në objektet arsimore për familjet
me kryefamiljare femra, megjithatë, familjet me kryefamiljarë meshkuj që pranojnë remitenca e gjejnë atë
më pak të vështirë për të mbuluar këto shpenzime se ato familje që nuk pranojnë remitenca. 
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Në lidhje me vështirësinë e mbulimit të shpenzimeve të blerjes së librave, 38 përqind e familjeve klasifikojnë
këtë shpenzim si vështirësi mesatare, ndërsa 33% e ka mjaft të lehtë për të mbuluar këtë shpenzim (Tabela
6). 

Kemi një dallim prej 1 përqind në klasifikimin e raportuar të vështirësisë së blerjes së librave në mesin e
familjeve në zonat rurale dhe familjeve në zonat urbane: përqindja e kryefamiljarëve të familjeve që klasi-
fikojnë vështirësinë e blerjes së librave si, “shumë të vështirë”, “deri diku të vështirë” ose “mesatare”  është
1% më e lartë në mesin e familjeve në zonat rurale se sa familjeve në zonat urbane. Megjithatë, pjesa e krye-
familjarëve të cilët kanë klasifikuar vështirësinë e blerjes së librit si “shumë të vështirë” është 2% më e lartë
në mesin e familjeve në zonat urbane sesa familjeve në zonat rurale. Ky ndryshim i vogël në mes të niveleve
të raportuar të vështirësisë në mes të vendbanimeve urbane dhe rurale do të thotë se lloji i vendbanimit
nuk paraqet ndonjë vështirësi në shpenzimin e blerjes së librave. 

Në zonat rurale, femrat kryefamiljare të familjeve që pranojnë remitenca e gjejnë më pak të vështirë për të
mbuluar shpenzimet e blerjes së librave nga femrat kryefamiljarë të familjeve që nuk pranojnë remitenca.
Meshkujt kryefamiljarë të familjeve që pranojnë remitencat e gjejnë më pak të vështirë për të mbuluar këtë
shpenzim se sa ata që nuk pranojnë remitencat, dhe dallimi midis dy kategorive në klasifikimin e dhënë
nga ta është më i theksuar se sa me femrat kryefamiljare. 

Në zonat urbane, nuk ka ndonjë dallim domethënës në mes të familjeve të kryesuar nga femrat të cilat pra-
nojnë remitenca dhe atyre që nuk pranojnë remitenca. Megjithatë, meshkujt kryefamiljarë të familjeve
pranuese e gjejnë më pak të vështirë të mbulojnë shpenzimet e blerjes së librave. 
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Rreth 41 përqind e familjeve të intervistuara klasifikon vështirësinë e mbulimit të shpenzimeve të vitit shkol-
lor, si mesatare, ndërkohë që 29 përqind e tyre gjejnë mjaft të lehtë (Tabela 6).Siç ishte rasti me renditjen e
mëparshme, familjet në zonat rurale e kanë më të vështirë për të mbuluar shpenzimet e vitit shkollor se
familjet në zonat urbane.

Në zonat rurale, femrat kryefamiljare të familjeve që pranojnë remitenca e gjejnë më pak të vështirë për të
mbuluar këtë shpenzim se femrat kryefamiljare të familjeve që nuk pranojnë remitenca. E njëjta gjë vlen
për meshkujt kryefamiljarë të familjeve në zonat rurale. 

Në zonat urbane, femrat kryefamiljarë të familjeve që pranojnë remitenca e kanë më të vështirë të mbulojnë
shpenzimet e pagesës për vitin shkollor sesa femrat kryfamiljare të familjeve që nuk pranojnë remitenca.
Megjithatë, meshkujt kryefamiljarë të familjeve që pranojnë remitenca e gjejnë më pak të vështirë se sa
meshkujt kryefamiljarë të familjeve jo-pranuese për të mbuluar shpenzimet e pagesës për vitin shkollor.
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Të ardhurat nga remitencat kontribuojnë me rreth 40 përqindtnë totalite të të ardhurave mujore të famil
jeve pranuese. Studimi nuk gjeti ndonjë ndërlidhje të fortë ndërmjet remitencave dhe rezervimit të rro
gave. Pra, remitencat nuk ndikojnë në gatishmërinë e njerzve për të punuar për rroga të ulta. Amvisëritë
në zonat rurale e kanë më të vështirë t’i mbulojnë shpenzimet shendetësore dhe ato të arsimimit. 
Amvisëritë që pranojnë remitenca shpenzojnë më shumë në arsim dhe shëndetësi.  Prezena e remitencave
ndëlidhet me përsimirësim të qasjes në sistemin shendetesor nga ana e amviserive  me kryefamiljar femra
dhe qasjen në arsim për amviseritë me kryefamiljar meshkuj.
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VII.  PËRFUNDIM 

Studimi i Remitencave në Kosovë ka analizuar të dhënat e një anketimi të drejtëpërdrejtë me rreth 4000
amvisëri kosovare me qëllim të pasqyrimit të rolit dhe ndikimit të remitencave, të kuptuarit më të mirë të
rrjedhes dhe përdorimit të tyre në Kosovë.  Raporti analizoi tendecat e emigrimit në të kaluarën dhe kushtet
socio-ekonomike që mund të kenë motivuar lëvizjet e popullësisë.  Poashtu, analizimi i rezultateve të karak-
teristikave të amvisërive kosovare dhe emigrantët që mbështesin ato sikurëse edhe rezultatet mbi masën
dhe efektet e dërgesave të parave ishin pjesë esenciale të studimit.  

Në përgjithësi, hulumtimi tregon se remitencat përbëjnë një kontribut të madh në mirëqenien e amvisërive,
shoqërisë dhe  ekonominë kosovare.  Studimi vë në pah se një pjesë e konsiderueshme e amvisërive pra-
nojnë remitenca dhe se ato ndikojnë në mënyrë domethënëse në nivelin e të ardhurave, mënyrën e shpen-
zimit të të ardhurave, gatishmërinë e kryefamiljarëve për të punuar me pagë të ulët por edhe mundësitë e
tyre për të patur qasje në arsim dhe kujdes shëndetësor.  Sipas të dhënave të pranuarit e remitencave ndikon
edhe ne përspektivat e amvisërive për të emigruar. 

Rreth 19.6 përqind e amvisërive kosovare pranojnë remitenca. Amvisëritë që raportojnë se pranojnë remi-
tenca kanë mesatarisht një anëtar më shumë në familje dhe shfaqin tendenca më të larta të jenë të papunë.
Këto familje në kushte reale dhe në mungesë të remitencave do të fitonin më pak të holla.  Të pranuarit e
remitencave i bën këto amvisëri shpenzues më të mdhenj krahasuar me amvisëritë tjera. Amvisëritë që pra-
nojnë remitenca shpenzojnë mesatarisht rreth 100 Euro më shumë gjatë muajit. Sipas  hulumtimit
amvisëritë shpenzojnë gati gjysmën e shumës që ata pranojnë në remitenca për konsum.  Kontributi mesa-
tar i remitencave në të hyrat e përgjithshme të amvisërive është 194 Euro apo rreth 40 përqind.  

vlerësohet se shuma e përgjithshme e remitencave të marra në 2009 ishte 442.7 milion Euro, 191.6 milion
Euro nga të cilat janë pranuar në para të gatshme, 47.7 milion Euro në të mira materiale, dhe pjesa tjetër në
formën e "shpenzimeve të emigrantëve" në Kosovë. Remitencat përbëjnë 11 përqind të BPv-së të
përgjithshme në vitin 2009. Të dhënat e hulumtimit treguan gjithashtu se familjet presin për të marrë pak
më shumë remitenca në 2010. Rreth 58 përqind  e remitencave totale ishin dërguar në Kosovë nga shokët
e familjeve apo vetë emigrantët, ndërsa 42 përqind ishin transferuar familjeve nëpërmjet bankave dhe ag-
jencive për transferim të parave.

Përqindja e amvisërive të cilët janë të gatshëm të punojnë për rroga të ulëta ( deri në 150 euro)  është më
e ulët në mesin e familjeve që pranojnë remitenca dhe implikon se të pranuarit e dërgesave nga jashtë
mund të dekurajojnë kryefamiljarët për të punuar me paga më të ulta.  gjithashtu, remitencat ndikojnë
edhe në shpenzimet e amvisërive për kujdesin shëndetësor dhe arsimim – amvisëritë pranuese të remiten-
cave shpenzojnë më tëpër dhe e shohin qasjen në këto shërbime si më të lehtë. 

Amvisëritë shpenzojnë pothuajse gjysmen e remitencave në konsum.  Remitencat kontribojnë me 194 Euro
apo rreth 40 përqind të të ardhurave mujore të amvisërive që pranojnë remitenca.  Kjo kategori poashtu
shpenzim mesatarisht 70 Euro më shumë sesa amvisëritë që nuk pranojnë remitenca. Ato kategori që pra-
nojnë remitenca shpenzojnë më shumë për shëndet dhe arsim dhe e gjejnë më pak të vështirë të qasen në
këto shërbime. 
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Sipas këtij studimi, remitencat janë një mekanizëm i rëndësishëm për zbutjen e varfërisë në Kosovë.  Në
kushte reale amvisëritë pranuese të remitencave raportojnë të ardhura më të ulta mujore, shkallë më të
lartë të papunësisë dhe arritje më të ulët në sferen e edukimit.  Analizat e të dhënave tregojnë se remitencat
ndikojnë që  një pjesë e amvisërive ti tejkalojnë të ardhurat mujore të familjeve që nuk pranojnë remitenca.
Ndikimet pozitive të remitencave vërehen edhe në lehtësimin e kujdesit shëndetësor, edukim dhe në
mirëqenie dhe kushte të përgjithshme jetësore në Kosovë. 

Ndkikimi potencial i remitencave në zhvillim, zvogëlim të varfërisë dhe rritje ekonomike në Kosovë kërkon
analizë edhe më të thellë. Një rezultat interesant i këtij studimi është se vetëm 42 përqind  e remitencave
janë transferuar në Kosovë përmes bankave. Kjo tregon se remitencat kanë ndikim të kufizuar në zhvillimin
e sektorit bankar.  Prandaj, një nga rekomandimet themelore të studimit është që të shqyrtohen arsyet e
përdorimit të ulët të bankave për transfer të dërgesave të të hollave nga jashtë dhe të shtjellohen
mekanizma që do të rrisnin përfshirjen e sektorit bankar në transferin e remitencave.  

Nje gjetje tjetër që meriton një analizë të mëtutjeshme është fakti se shumica kryesore e remitencave për-
doret për konsum familjar – 46 përqind.  Anipse gjatë hulumtimit të të dhënave vërehet se një pjesë e re-
mitencave i dedikohen edhe investimeve biznesore dhe kursimeve, kjo përqindje duhet të rritet ndjeshëm
për të makzimalizuar ndikimin e remitencave në zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë.  Studimi rekomandon
institucionet kosovare dhe partnertët tjerë të zhvillimit që të shqyrtohen mënyra përmes të cilave remitencat
do të përdoreshin për të nxitur nivel më të lartë të investimeve në Kosovë duke kontribuar kështu në zhvil-
limin e gjithëmbarshëm. 

Ky studim ofron një bazë solide për një studim konciz dhe të integruar të remitencave në Kosovë. Hulumtimi
ofron një perspektivë ndër-sektoriale për rolin e remitencave në Kosovë dhe është realizuar gjatë vitit 2009.
Studimi i vazhdueshëm i remitencave është i nevojshëm për një kuptim më të mirë të trendeve në rrjedhat
e remitencave dhe efektet e tyre në shoqërinë dhe ekonominë e Kosovës gjatë viteve të ardhshme.
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SHTOJCA I. METODOLOGJIA E HULUMTIMT 

Metodologjia e Hulumtimit 
Studimi i remitencave në Kosovë është një pjesë e plotë e studimeve të dizajnuara për të zbuluar dhe për
të kuptuar praktikat në lidhje me remitencat në Kosovë. Përveç ndikim të drejtpërdrejtë dhe aspektit finan-
ciar të remitencave, objektivat kërkimore përfshijnë një matje shumëdimensionale të efekteve të remiten-
cave në shoqërinë kosovare, duke përfshirë aspektet përkatëse të cilësisë së jetës, të tilla si shpenzimet,
punësimin, kujdesin shëndetësor, arsimin, kohën e lirë, të biznesit, dhe perspektivat e emigrimit.

Hulumtimi është autorizuar nga UNDP-ja, dhe e drejtuar nga një komitet ndër-institucional të përbërë nga:
Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), Banka Qendrore e Kosovës (BQK), Enti i Statistikës së Kosovës (ESK),
Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara ( UNDP), Agjencia e SHBA për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID),
dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MEF). 

Pyetësori
Kjo metodologji e hulumtimit është mbështetur në një teknikë hulumtimi të popullsisë, me mjet matës të
zhvilluar nga UBO Consulting në bashkëpunim me komisionin e projektit. Mjeti matës është i organizuar
në tre seksione të veçantë. Seksioni i parë përfshin detajet e përgjithshme të popullsisë për të siguruar për
mesin e një grupi të kontrollit, seksioni i dytë, pas shqyrtimit jep informacione për familjet që pranojnë re-
mitencat, dhe seksioni i tretë, emigrantët e rastësishëm që kanë ndodhur të jenë në shtëpi në momentin e
intervistës dhe u kërkuan për të dhëna shtesë specifike.

Projektimi i mostrës hulumtuese
Paralelisht me zhvillimin, testimin dhe vlefshmërinë e mjetit matës, projektimi i mostrës hulumtuese është
zhvilluar për të siguruar të dhëna të vlefshme dhe reprezentative të hulumtimit. Të metat e përgjithshme
sistemike të pas konfliktit në Kosovë që kanë të bëjnë me hulumtimet janë identifikuar dhe supozimet janë
adresuar në fazën e projektimit të mostrës.

Për shembull, nuk ka pasur asnjë regjistrim zyrtar në Kosovë që nga viti 1991, i cila u zhvillua në një mjedis
të trazirave sociale dhe politike. Regjistrimi i fundit në Kosovë i cili u zhvillua në kushte më të përshtatshme,
prandaj edhe me rezultate më të besueshme, ishte në 1981. Mungesa e një regjistri të popullsisë e bën të
domosdoshme që të mbështetemi në të dhënat e regjistrimit më të vjetër, me ndryshime, në një përpjekje
për të kapur trendët e përgjithshme të rritjes, migracionit, dhe ndryshimit në strukturën e popullsisë. Thel-
lësisht, korniza e marrjes së mostrave në Kosovë nuk është një numër i caktuar, dhe ka debate të vazh-
dueshme brenda akademikëve, politikës dhe kërkimeve sociale në lidhje me madhësinë aktuale të
popullsisë, dhe karakteristika të tjera të tilla si etnike, e statusit, moshës dhe gjinisë. Në përgjithësi, ka një
rang në të cilin debatet ndodhin, e që është 1,9-2,2 milion banorë.

Për qëllimin e këtij hulumtimi, një kornizë e marrjes së mostrave të përdorura prej 2 milion është zgjedhur,
pasi ky vlerësim i popullsisë paraqet mesatare në debatet në lidhje me madhësinë e popullatës dhe
përgjithësisht është pranuar nga studiues social si përfaqësuese për Kosovën.

Metodologjia shumëshkallëshe e rastit në marrjen e mostrave është përdorur për këtë studim, me madhës-
inë e mostrës së N = 4000 familje.
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Mostra përbëhet nga tre nën- mostra, të cilat në fakt paraqesin nivelin e parë të shtresimit: Shqiptarë Koso-
varë s1 = 3000; Serbë të Kosovës s2 = 600; Pakica tjera në Kosovë s3 = 400. Shtresimi i dytë cakton rastet e
komunave në përpjesëtim me popullsinë e tyre. Shtresimi i tretë ndan 50% të rasteve në zonat rurale dhe
50% të llojeve urbane të vendbanimit. 

Familjet e përcaktuara (F) zgjidhen nga metoda e ecjes së rastit, duke përdorur ecjen e rastit dhe zgjedhjen
e çdo k-së F në të majtë, ku k është zgjedhur që të japë një numër të vazhdueshëm të F për pikë të mostrave.
Ecja e rastësishme vjen nga një vend qendror ose një vend tjetër i rëndësishëm  shënuar me një pikë referimi
të rëndësishme (p.sh. xhamia, kisha, tregu), dhe vazhdon me procedurën e mostrave të F deri te kthesa e
parë e ardhshme në të majtë dhe kthesa e të parë në të djathtë, duke alternuar rrugët. 

Pasi F është përzgjedhur nga ecja e rastit, anketuesi fillon procedurën e prezantimit dhe me edukatë kërkon
për të biseduar me kreun e familjes, duke garantuar anonimitetin e të intervistuarit në lidhje me përgjigjet
e tij ose të saj. Të gjitha intervistat janë administruar personalisht, pasi intervistuesit iu nënshtruan trajnimit
në temën e kërkimit, si pjesë e procedurës standarde në UBO Consulting.

Një minimum prej tre kontakteve tentativë janë bërë me çdo familje në mostër të synuar - një kontakt
fillestar plus dy vizita të kthimit. Pas një kontakti fillestar cilindo anëtar, intervistuesit kanë thirrur vazhdimisht
deri sa është arritur një rezultati përfundimtar në lidhje me objektivin e të intervistuarit.

Të dhënat identifikuese të anketuarve janë dhënë në një fletë të veçantë për qëllim të kontrollit të cilësisë,
duke siguruar kështu ndarjen e informacionit të veçantë të hulumtimit nga të dhënat e identitetit të anke-
tuarit.

Instrumentet e kompletuara të hulumtimit janë dërguar në qendrën e përpunimit të dhënave të UBO Con-
sulting për të hyrë në bazën e të dhënave. Kontrolli dy-shtresor i cilësisë së punës në terren siguron për-
puthjen me dizajnin e hulumtimit. Së pari, shtatë drejtues rajonal ishin vazhdimisht të pranishëm përmes
vizitave të rastësishme dhe intervistave të përditshme me intervistuesit gjatë punës në terren, duke e ra-
portuar rezultatin. Niveli i dytë është procedura e kontrollit të përsëritur, ku 30% e instrumenteve të hu-
lumtimit të zgjedhur rastësisht, janë kontrolluar përsëri përmes vizitave dhe telefonatave për të konfirmuar
këtë hulumtim.

Mostra e marrë është përbërë nga nën-mostra të veçanta është matur për të rregulluar mostrën për pop-
ullsinë e Kosovës, si nën-shtresat për pakicat etnike janë caktuar madhësi më të mëdha në lidhje me pro-
porcionin e tyre në popullsinë totale. Një mostër e madhësisë N = 4000 që është përfaqësues i popullsisë
ka një diferencë të gabimit <0,05, në mënyrë efektive duke siguruar për një konkluzion analitik me një nivel
të besueshmërisë prej 95% në nivel të Kosovës. Nën-mostrat sigurojnë për analizën e përkatësisë etnike të
nën-shtresave individuale (bazuar në etni), duke ofruar perspektiva për të analizuar dhe studiuar nëpërmjet
krahasimit dhe modeleve të kundërta të remitencave ndaj kategorive etnike. Përveç kësaj, prona e mostrave
parasheh analiza statistikore bazuar në gjini me më pak se 5% e gabimit. 

Pas përfundimit të hyrjes së dhënave në një bazë të dhënash të projektuar në SPSS, të dhënat janë nën-
shtruar një përzgjedhje të 10% të rastit të lëndëve për kontroll të cilësisë për të siguruar konsistencë në
këtë proces. Përpunimi i mëtejshëm i të dhënave është bërë për të kontrolluar të dhënat në mënyrë që të
sigurohet një dataset i gatshëm për nxjerrjen e informacionit dhe eksplorimit të mëtejshëm analitik. 
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SHTOJCA II. PËRMBLEDHJE E 
REZULTATEVE 
A pranoni te holla ose të mira tjera nga dikush që jeton si emigrant jashtë Kosovës?

Shpërndarja e familjeve pranuese të remitencave sipas gjinisë

Shpërndarja e familjeve pranuese të remitencave brenda regjioneve të Kosovës
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Shpërndarja e familjeve pranuese të remitencave në Kosovë sipas llojit të vendbanimit

vitet e shkollimit të kryefamiljarit  

Shpërndarja e familjeve pranuese të remitencave sipas etnicitetit

Shpenzimet mesatare mujore të familjes në Kosovë sipas kategorive të shpenzimit për familjet pranuese
dhe jo pranues të remitencave
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Krahasimi i shpërndarjes për familjet pranuese dhe jo pranuese të remitencave sipas të ardhurave mujore
duke përjashtuar remitencat për familjet pranuese.

Arsyet për emigrim

Kros-tabulimi në mes të prezencës së remitencave dhe planeve për emigrim duke përjashtuar remitencat
për familjet pranuese

47

Studimi i Remitencave në Kosovë 2010



Frekuencat dhe përqindja e raportuar e remitencave në të holla të pranuara me transfer
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Shpenzimet e remitencave sipas kategorive për 2009 sipas përqindjes dhe frekuencës
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Kros-tabulimi për vështirësitë në mbulimin e shpenzimeve të vizitës mjekësore sipas llojit të vendbanimit,
gjinisë së kryefamiljarit dhe prezencës së remitencave.
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Kros-tabulimi për vështirësitë në mbulimin e shpenzimeve të blerjes së barnave sipas llojit të vendbanimit,
gjinisë së kryefamiljarit dhe prezencës së remitencave.

Kros-tabulimi për vështirësitë në mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit në objektet shkollore sipas llojit të
vendbanimit, gjinisë së kryefamiljarit dhe prezencës së remitencave.
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Kros-tabulimi për vështirësitë në mbulimin e shpenzimeve të blerjes së librave shkollor sipas llojit të vend-
banimit, gjinisë së kryefamiljarit dhe prezencës së remitencave

Kros-tabulimi për vështirësitë në mbulimin e shpenzimeve të vitit shkollor sipas llojit të vendbanimit, gjinisë
së kryefamiljarit dhe prezencës së remitencave 
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